
 
 

            
 

 

Klauzula informacyjna: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych - RODO)– zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 

 1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego jest 

Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, 

e-mail: kancelaria@sokolka.pl  2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka,   

tel. 85 711 09 00,  

e-mail: iod@sokolka.pl 3/ Pani/ Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą 

przetwarzane w celu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sokółka, obejmującej w 

szczególności głosowania na złożone projekty.4/ Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych 

osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego są przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przetwarzanie  jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, w związku z art. 5a ust. 3 do 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym oraz Uchwałą Nr XXXIX/230/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 maja 2021r., w sprawie 

budżetu obywatelskiego, a także ustawą z dnia 14 lipca 1983r., o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych,  

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane 

dotyczą. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przewarzania, którego dokonano przed jej 

wycofaniem.  

5/ Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji ww. celu tj. przez okres niezbędny do ustalenia głosowania i zostaną usunięte po upływie 

jednego miesiąca od podania wyników głosowania do informacji publicznej, lub wycofania zgody w zakresie 

realizacji celu, 

6/ Odbiorcami Pani/Pana danych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego będą podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które 

przetwarzają je na zlecenie Administratora, tzw. podmiotem przetwarzającym, w tym administratorowi aplikacji 

mobilnej LUPE, w przypadku osób głosujących przy pomocy platformy mobilnej LUPE. 7/ W związku z 

przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego, z 

wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:- dostępu do treści danych 

osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;-  sprostowania danych, na podstawie art. 16 

Rozporządzenia;- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie 

Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;- ograniczenia przetwarzania 

danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 

Rozporządzenia; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, 

że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na 

podstawie przepisów prawa. 8/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 9/ W 

oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych, 

danych osobowych Pani/Pana dziecka/ podopiecznego do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
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